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Répás: fontos a szórvány közösségek megőrzése 
2013. november 12. – MTI, hirek.sk 

A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár szerint az egész magyar nemzet számára 

fontos a szórvány közösségek megőrzése. Répás Zsuzsanna a Kárpát-medencei magyar 

szórvány napján tartott konferencián, a fővárosi Magyarság Házában arról is beszélt: a 

szórvány a Kárpát-medencei magyarság legnehezebb helyzetben lévő része, ők jelentik a 

„nemzet határát és végvárait”. Hozzátette: a nemzet számára azért fontos a szórvány 

közösségek megőrzése, mert ha ők lemorzsolódnak, akkor beljebb húzódik a nemzet 

határa és a tömb széléből lesznek az új szórványok. Mindannyiunk közös érdeke, hogy 

megadjuk a lehető legtöbb segítséget a szórványban élő magyarság számára - 

hangsúlyozta. 

 

Kivonulhatnak a kisebbségi bizottságból a magyar küldöttek 
2013. november 12. – bumm.sk, hirek.sk 

Létszámától függetlenül minden szlovákiai nemzeti kisebbség mostantól csak egy 

szavazattal fog rendelkezni a szlovák kisebbségi kormánybiztos hivatalának kisebbségi és 

etnikai bizottságában, erről maga a testület döntött kedden. A kisebbségek eddig sem 

létszámukkal arányos számú szavazattal rendelkeztek, de legalább minden egyes képviselő 

rendelkezett egy szavazattal. A módosítás jóváhagyását követően a bizottság magyar tagjai 

tiltakozásul távoztak az ülésteremből, és fontolóra veszik, hogy a jövőben az adott 

körülmények mellett egyáltalán részt vegyenek-e a testület munkájában. 

 

Kútba esett a Híd-MKP együttműködés? 
2013. november 12. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap 

Elutasította a Most-Híd és a Magyar Közösség Pártja (MKP) közötti elnöki szintű 

találkozót Bugár Béla - mondta az MTI-nek kedden Berényi József. Az MKP-elnök szerint 

az általuk kezdeményezett találkozón a megyei választások második körében való 

együttműködésről tárgyaltak volna. Bugár Béla, a Most-Híd elnöke emlékeztetett: 

többször is jelezték az MKP-nak, hogy a megyefőnök-választás második fordulójában 

támogatni fogják Berényi Józsefet, s annak részleteiről - mivel megyei szintű kérdésről van 

szó - a pártok megyei vezetésének szintjén kell egyeztetni, amit elő is készítettek, és arra 

várják az MKP megyei vezetését. 

 

 

Székelyellenes magyarok 
2013. november 13. – Tóth Gy. László – Demokrata 

120 ezer székely felvonulással állt ki a székelyföldi autonómia mellett. Az hogy románok 

egy része nem érti az autonómiára való törekvést, mert azt sem tudja, hogy miről van szó 

valójában, az valamennyire érthető. Vannak akik teljesen tisztában vannak vele és hallani 

sem akarnak a nemzeti kisebbségeket megillető jogokról. A románok elfogult és ellenkező 
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http://www.hirek.sk/belfold/20131112220205/Kivonulhatnak-a-kisebbsegi-bizottsagbol-a-magyar-kuldottek.html
http://www.bumm.sk/88905/kutba-esett-a-hid-mkp-egyuttmukodes.html


 

 

 

 

 

 
3 

magatartására akad magyarázat, de akik formálisan a magyar nemzethez tartoznak, azokat 

miért zavarja, hogy egy magyar közösség a jogaiért küzd? 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2013. november 13-i számában olvasható.) 

 

Hogyan tovább az autonómia felé? 
2013. november 12. – Kertész Melinda – transindex.ro 

Az RMDSZ, az MPP, az EMNP és az SZNT vezetőit arról kérdezte a Transindex, szerintük 

milyen lépéseket kell megtenni a nagy menetelést követően az autonómia felé. 

Megegyeznek abban, hogy a románok nélkül nem fog menni. 

 

Akadályok a továbbmenetelés útjában 
2013. november 12. – Krónika 

A Székelyek Nagy Menetelésén tapasztalt együttműködéssel ellentétben a közeljövőben 

nem körvonalazódik hasonló összefogás az erdélyi magyar politikai alakulatok között – 

derült ki a Járosi Andor Keresztyén Kulturális Műhely keddi kolozsvári vitaestjén. 

 

Vásárhely: folytatódik a harc a kétnyelvűségért 
2013. november 12. – Krónika, szekelyhon.ro 

Engedélyt kapott a marosvásárhelyi Itthon vagyunk civil csoport, hogy az általuk 

megszerkesztett, a kétnyelvű piaci terméktáblák használatára vonatkozó kérvényeket 

nyilvános téren is terjesszék. 

 

Alburnus: időt nyertek a civilek 
2013. november 12. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

A bányanyitásban érdekelt Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) kedden 

elégedettséggel nyugtázta, hogy a szaktestület alapos vitát folytatott a projektről, 

üdvözölve a verespatakihoz hasonló kitermelések kivitelezését ösztönző javaslatot. A 

kanadai cég abban bízik, hogy a bányatörvény tervezett módosításával jövőre nekiláthat a 

ciántechnológiás színesfémbányászatnak. Közben a projektet ellenző Alburnus Maior 

egyesület a kanadaiak 16 éves kudarcsorozata újabb állomásaként értékeli a fejleményeket. 

 

Gyávák és bátrak 
2013. november 12. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke kiemelte, hogy „Most, hogy a Hargita megyei prefektus ismét – 

ezúttal a korábbinál borsosabb – pénzbírsággal sújtotta Csíkmadaras polgármesterét a 

magyar zászló kitűzése miatt, ideje lenne komolyan elgondolkodni a lehetséges 

válaszlépéseken”. 
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9000 lejes bírságot rótt ki a prefektus a magyar lobogó miatt 
2013. november 12. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Ismét megbírságolta Bíró László csíkmadarasi polgármestert a magyar címeres zászló 

kitűzése miatt Adrian Jean Andrei, Hargita megye prefektusa, ezúttal 9000 lejre. A 

kormánymegbízott ezzel együtt bírósági keresetet is benyújtott az elöljáró ellen jogerős 

törvényszéki ítélet végrehajtásának elutasítása miatt. Néhány hónap alatt ez a második 

alkalom, hogy a községvezetőnek felelnie kell amiatt, hogy a községházára kitűzte a 

címerrel ellátott piros-fehér-zöld lobogót. 

 

„Magyarország elkezdte virtuálisan annektálni Erdélyt” 
2013. november 12. – Krónika, Szabadság 

„Magyarország az utóbbi időben elkezdett építeni egy nem létező országot, elkezdte 

virtuálisan annektálni Erdélyt. Ez egyfajta poszttraumatikus nosztalgia, a veszteség 

virtuális helyreállítása, és ez nem jó” – fogalmazta meg kolozsvári könyvbemutatóján 

György Péter esztéta, médiakutató, egyetemi tanár, mi késztette az Állatkert Kolozsváron – 

Képzelt Erdély című kötetének megírására. 

 

Korodi: a parlament is elutasítja ezt a Verespatak-tervezetet 
2013. november 12. – transindex.ro 

A különbizottság tagja azonban úgy véli, a kormány továbbra is azon fog buzgólkodni, 

hogy zöld utat adjon a verespataki beruházásnak. 

 

Újabb halasztás a sepsiszentgyörgyi városzászló ügyében 
2013. november 12. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Ismét halasztott a sepsiszentgyörgyi városzászló perében a brassói táblabíróság. A 

halasztás oka, hogy rossz címre küldték ki az idézést a románok civil fórumának. A 

következő tárgyalási forduló december 10-én lesz - tájékoztatta Antal Árpád polgármester 

a Sláger Rádiót. 

 

Maros megyében is november 14-én kerül napirendre a régiós népszavazás 
témája 
2013. november 12. – transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ megyei tanácsosainak kezdeményezésére november 14-én 13 órai kezdettel 

rendkívüli ülést tart a Megyei Tanács. Napirendjén az 55,137 aláírással támogatott, a 

tanácsosok egyharmada által benyújtott kezdeményezés szerepel. A szövetség javaslata, a 

Hargita és Kovászna megyei hasonló kezdeményezéssel összhangban, december 8-ra 

indítványozza azt a népszavazást, amely a fejlesztési régiók módosítására vonatkozó 

kérdésben konzultálna a választópolgárokkal. A javasolt kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy 

Maros, Hargita és Kovászna megye egy gazdasági fejlesztési régiót alkosson 

Marosvásárhely központtal?” 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/9000-lejes-birsagot-rott-ki-a-prefektus-a-magyar-lobogo-miatt
http://kronika.ro/kultura/gyorgy-peter-allatkert-kolozsvaron-a-kepzelt-erdely-cimu-kotetet-mutattak-be-kolozsvaron
http://itthon.transindex.ro/?cikk=21728
http://itthon.transindex.ro/?hir=34660
http://itthon.transindex.ro/?hir=34662
http://itthon.transindex.ro/?hir=34662
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Szórványkonferencia lesz Nagyenyeden a Magyar Szórvány Napján 
2013. november 12. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

November 15-ét, Bethlen Gábor fejedelem születésének évfordulóját az RMDSZ 11. 

Kongresszusa a Magyar Szórvány Napjává nyilvánította. Első ízben Déván, tavaly 

Brassóban voltak a központi rendezvények, idén Nagyenyeden kerül sor a Magyar 

Szórvány Napjára. A november 15-én, Nagyenyeden sorra kerülő Szórványkonferencia 

témái az oktatáspolitikai kérdések, a szórvány-székely együttműködés és az Örökségünk 

őrei-Fogadj örökbe egy műemléket program köré szerveződnek” ‒ fejtette ki Kovács Péter. 

 

Segít a magyarországi választásokhoz szükséges regisztrációban az EMNP 
2013. november 12. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Segít a jövő évi magyarországi választásokhoz szükséges típusnyomtatványok kitöltésében 

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt – hangzott el a 

szervezetek Maros megyei vezetőinek keddi, marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján. 

 

Autonómia, decentralizáció, EP-választás 
2013. november 12. – Erdély Ma, Népújság 

Sokan és sokat beszéltek a székelyek október 27-i nagy meneteléséről. Nyilatkoztak a 

romániai magyar politikai szervezetek, a civil szféra, a román politikum, de rengeteget 

foglalkoztak a témával a román kereskedelmi tévéadók is. Az RMDSZ politikai alelnökétől 

azt kérdezte a Népújság, hogyan jött létre most az összefogás, tekintve, hogy március 10-én 

Marosvásárhelyen ugyanazon cél érdekében gyűltek össze a magyarok a Székely Nemzeti 

Tanács hívására, az RMDSZ távol maradt, s arra biztatta a magyarokat is, hogy ne 

vegyenek részt a tüntetésen. Mi változott azóta? 

 

Kétnyelvű autonómiakonferenciát szerveznek Sepsiszentgyörgyön  
2013. november 12. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Autonómia és regionalizmus - az évtized kihívása címmel szervez konferenciát 

Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Bálványos Intézet. Ezzel a 

rendezvénnyel kezdenék lebontani a román társadalom előítéleteit az autonómia kapcsán. 

A konferenciára szombaton 9 és 17 óra között a sepsiszentgyörgyi Park vendéglőben kerül 

sor. A meghívott értelmiségiek és politikusok anyanyelvükön, azaz magyar és román 

nyelven tartanak előadásokat a magyar autonómiatörekvések többségi nemzet általi 

megítéléséről, valamint az autonómia és a regionalizmus viszonyrendszeréről. A 

konferenciát egy magyar és román politikusi kerekasztal beszélgetés zárja.  

 

Nemzeti válogatottat javasol az MPP az EP-választásokra  
2013. november 12. – maszol.ro, Szabadság 

A Magyar Polgári Párt (MPP) álláspontja szerint az erdélyi magyarságnak „nemzeti 

válogatottal” kellene megméretkeznie az európai parlamenti választásokon. Biró Zsolt 

MPP-elnök egy kolozsvári sajtótájékoztatón elmondta, a „nemzeti válogatottat” 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34663
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/20689-ketnyelvu-autonomiakonferenciat-szerveznek-sepsiszentgyorgyon
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megjelenítő jelöltlistát a 2012-es önkormányzati választásokon elért eredmények szerint 

kellene összeállítani. Akkor a magyar pártok megyei listáira leadott voksok 85 százalékát 

az RMDSZ szerezte meg, az MPP és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) pedig nagyjából 

egyenlő arányban osztozott a maradék 15 százalékon. „Együttműködésre vagyunk ítélve” - 

nyomatékosította a pártelnök.  

 

Száznegyven éves a dicsőszentmártoni magyar oktatás 
2013. november 12. – szekelyhon.ro 

Emléktábla-avatással kezdődik Dicsőszentmártonban szombaton az az ünnepségsorozat, 

amelyet a városban 140 évvel ezelőtt elindított magyar oktatás évfordulójának szentelnek.  

 

Mikuš Berényiről: Becsületes küzdelemben jutott tovább 
2013. november 12. – Felvidék Ma 

A szlovák sajtó részéről is nagy érdeklődés övezi a november 23-i Tibor Mikuš - Berényi 

József összecsapást Nagszombat megye elnöki tisztségéért. Az esélyes Tibor Mikuš, hiszen 

maga mögött tudhatja Robert Fico miniszterelnök pártjának, a Smernek a támogatását. Az 

is a kezére játszik, hogy a megye lakosságának háromnegyede szlovák. Az a tény, hogy a 

megyei választások iránt rendkívül alacsony az érdeklődés, megkeverheti a kártyákat. 

Főleg, ha figyelembe vesszük, hogy az első forduló két magyar jelöltje, Berényi József és 

Nagy József együtt csaknem annyi szavazatot szerzett, mint Tibor Mikuš. 

 

A KDH nem támogatja Berényit 
2013. november 12. – Új Szó 

A KDH Nagyszombat megyében egyik jelöltet sem támogatja. Sem a Berényi Józsefet 

(MKP) sem Tibor Mikušt (Smer). A párt választói így szabad kezet kaptak a pártvezetéstől, 

hogy melyik jelöltnek szavaznak bizalmat, kit szeretnének látni a megyefőnöki pozícióban. 

 

Nem mindenkinek tetszik Fico 3+1-es megyerendszer-modellje 
2013. november 12. – Felvidék Ma 

A regionális önkormányzatokat közelebb kell hozni a választópolgárhoz, nem pedig 

távolabb vinni tőle – vélekedik Simon Zsolt, a Most-Híd alelnöke. A párt sajtóközleménye 

szerint ezért nem lehet egyetérteni a Robert Fico kormányfő által preferált 3+1-es 

megyerendszer-modellel. 

 

Németh Zsolt: az autonómia a közösségi lét garanciája 
2013. november 12. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

Ha egy kisebbségben élő közösség meg akar maradni, nincs más út számára, mint az 

autonómia, amely a közösségi lét szinonimáját és garanciáját jelenti egyidejűleg - 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/szaznegyven-eves-a-dicsoszentmartoni-magyar-oktatas
http://www.felvidek.ma/felvidek/politika/42589-mikus-berenyirol-becsuletes-kuzdelemben-jutott-tovabb
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/11/12/a-kdh-nem-tamogatja-berenyit
http://www.felvidek.ma/felvidek/politika/42591-nem-mindenkinek-tetszik-fico-31-es-megyerendszer-modellje
http://www.hirek.sk/belfold/20131112074423/Nemeth-Zsolt-az-autonomia-a-kozossegi-let-garanciaja.html
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jelentette ki Németh Zsolt külügyi államtitkár hétfőn Pozsonyban a Beszélgetések a 

nemzettudatról című esten. 

 

Megnyitná a területi felosztás kérdését a szlovák kormány 
2013. november 12. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A szlovák kormány tervei szerint megnyitja a megyei választások második fordulója után a 

területi felosztás kérdését. A kabinet a jelenlegi 8 megyés közigazgatási modell helyett 3+1 

kerületes felosztást szorgalmaz. Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) 

elnöke a téma kapcsán elmondta: a 3+1-es modellt elutasítják, mert az a felvidéki 

magyarság szempontjából még rosszabb lenne, mint a jelenlegi 8 megyés közigazgatási 

rendszer. 

 

Külügyi vegyes bizottság: kedvező a magyar-szlovák viszony fejlődése 
2013. november 12. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

Pozitívan értékelték a magyar-szlovák viszony fejlődését a külügyi vegyes bizottság 

társelnökei, Németh Zsolt és Peter Javorčík kedden Budapesten, a bizottság ülését követő 

sajtótájékoztatón. A Külügyminisztérium parlamenti államtitkára és szlovák hivatali 

partnere kiemelte a határon átnyúló infrastruktúra-fejlesztésben elért eredményeket. 

 

Az Európai Néppárt tagja lett a Híd 
2013. november 12. – bumm.sk, Új Szó 

A keddi napon hivatalosan az Európai Néppárt tagjává vált a Híd. Több hónappal ezelőtt 

jelezte a párt a csatlakozási szándékát, ami után egyeztetésekre, majd az EPP 

delegációjának látogatására került sor. 

 

Berényi magyar állampolgárságát firtatja a szlovák sajtó 
2013. november 12. – bumm.sk 

Továbbra sem árulja el Berényi József, hogy rendelkezik-e magyar állampolgársággal, ez 

esetben ugyanis elveszítené a szlovákot. A Magyar Közösség Pártjának elnöke azzal került 

a reflektorfénybe, hogy bejutott a megyei elnökválasztás második fordulójába. A 

megyeelnökséget ez a gyakorlatban nem akadályozná, mivel a törvény csupán annyit ír elő, 

hogy állandó lakhellyel kell rendelkeznie az adott megyében, így akár külföldiek is 

indulhatnak a választásokon. 

 

Éves konferenciát tart a Kerekasztal 
2013. november 12. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala november 16-án, szombaton tartja éves 

konferenciáját a dunaszerdahelyi járásbeli, idén az Év szlovákiai faluja címet elnyerő 

Kisudvarnokon. A konferencián a Kerekasztal éves tevékenységének összegzése mellett 

több szakértői előadásra is sor kerül közérdekű, a civil szervezeteket és a közösséget érintő 

témákban. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20131112144205/Megnyitna-a-teruleti-felosztas-kerdeset-a-szlovak-kormany.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20131112152634/Kulugyi-vegyes-bizottsag-kedvezo-a-magyar-szlovak-viszony-fejlodese.html
http://www.bumm.sk/88927/az-europai-neppart-tagja-lett-a-hid.html
http://www.bumm.sk/88911/berenyi-magyar-allampolgarsagat-firtatja-a-szlovak-sajto.html
http://www.bumm.sk/88914/eves-konferenciat-tart-a-kerekasztal.html
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Magyar szerzők – szlovákul 
2013. november 12. – Új Szó 

A pozsonyi Bibliotéka Nemzetközi Könyvvásáron számos magyar vonatkozású program 

zajlik november 14. és 17. között. Magyar szerzők szlovákra fordított munkái kerülnek a 

szlovák közönség elé, a magyar változat után szlovákul is megjelenik a Pozsonyi mesék 

Bartókról és Kempelenről szóló kötete. Az érdeklődők új kutatási eredményeket is 

megismerhetnek: miként gondolkodnak szlovákok és magyarok a történelmi 

Magyarországról. 

 

Magyar nők névházasságokkal segítették a határátlépést szerb 
állampolgárságú férfiaknak 
2013. november 12. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Idén márciusban kötötték az első olyan érdekházasságot, amelyről a Bács-Kiskun Megyei 

Rendőr-főkapitányság is tud. Azóta összesen csaknem száz esetre derült fény. Az ügyben 

nyomozás is kezdődött, ami igencsak meglepő eredménnyel zárult. A szerbiai magyar 

nagykövetségnek tűnt fel először, ahol tucatjával kérték a házasságlevelek honosítását. Az 

ügyben nyomozás is kezdődött. „Névházasságokkal segítették a határátlépést, ami egészen 

újszerű elkövetési mód, és a minősítése sem egyszerű” – magyarázta a Kékfény című 

műsorban Téglás Péter, a Kiskunhalasi Járási Ügyészség vezető ügyésze. 

 

Megemlékezés Budapesten: Akikért nem szólt a harang 
2013. november 12. – Vajdaság Ma 

A Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944/45 Alapítvány idén 12. alkalommal rendezi 

meg az Akikért nem szólt a harang megemlékezést az 1944/45-ös délvidéki véres 

események évfordulója alkalmából november 24-én, vasárnap. A rendezvény fővédnöke 

Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke. 

 

Az önkormányzatok csak 20 százalékos önrésszel pályáznak a nagyberuházási 
az alap eszközeire 
2013. november 12. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Nagyberuházási Alap és 45 vajdasági helyi önkormányzat közös stratégiát 

hozott létre. A stratégia olyan jövőbeni befektetésekre vonatkozik, amelyek nagy 

jelentőséggel bírnak a tartomány polgárai számára. Nebojša Malenković, a Vajdasági 

Nagyberuházási Alap megbízott igazgatója a mai értekezleten kijelentette, hogy az alap 

2014-es költségvetése programjellegű lesz, ami annyit jelent, hogy pontosan meg lesz 

szabva, mely projektumok és milyen mértékben részesülnek anyagi támogatásban. 
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http://ujszo.com/online/kultura/2013/11/12/magyar-szerzok-szlovakul
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5824/Magyar-nok-nevhazassagokkal-segitettek-a-hataratlepest-szerb-allampolgarsagu-ferfiaknak.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5824/Magyar-nok-nevhazassagokkal-segitettek-a-hataratlepest-szerb-allampolgarsagu-ferfiaknak.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16290/Megemlekezes-Budapesten-Akikert-nem-szolt-a-harang.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16292/Az-onkormanyzatok-csak-20-szazalekos-onresszel-palyaznak-a-nagyberuhazasi-az-alap-eszkozeire.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16292/Az-onkormanyzatok-csak-20-szazalekos-onresszel-palyaznak-a-nagyberuhazasi-az-alap-eszkozeire.html
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Pályázati lehetőségek a civileknek  
2013. november 12. – Pannon RTV 

Civil tájékoztató fórumot szervezett a Vajdasági Magyar Civil Szövetség. Ismertették a 

nemzetközi civil pályázati lehetőségeket, illetve szóltak a Nemzeti Együttműködési Alap 

aktuális pályázati felhívásáról is. Szedmák Tamás, a kiskőrösi Civil Információs Centrum 

képviselője elmondta, az általa képviselt központok nagy segítséget nyújtanak a civil 

szervezetek számára, szaktanácsadás formájában. A Nemzeti Együttműködési Alapban 

pedig öt különböző szakmai kollégium végzi a munkát. 

 

Hatékonyabb kisebbségi jogérvényesítést vár a KMKSZ 
2013. november 12. – Kárpátalja Ma 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) hétfőn kiadott nyilatkozatában 

üdvözli és támogatja Ukrajna „nyugati irányú civilizációs választását”, amelytől a 

kárpátaljai magyarság kisebbségi jogainak teljesebb körű és hatékonyabb érvényesítését 

várja. 

 

Felavatták Csáky Krisztina mellszobrát az ungvári várban 
2013. november 12. – Kárpátalja Ma 

November 8-án az ungvári vár udvara új szoborral gazdagodott. Bercsényi Miklós szobra 

mellett megjelent feleségének, Csáky Krisztinának a mellszobra is. A szobrot Győrfi Lajos 

szobrászművész készítette el a magyar Külügyminisztérium támogatásával. Az avató 

ünnepségen Németh Zsolt külügyi államtitkár, Ivan Baloga, a Kárpátaljai Megyei Tanács 

elnöke, Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány elnöke, 

Magyarország hivatalos küldöttségének tagjai, valamint a megye és a város képviselői 

vettek részt. 

 

Vukovár: Letartóztatták a kétnyelvű táblák megrongálóit 
2013. november 12. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Három vukovári polgár délelőtt összetörte a helyi rendőrállomás épületén található 

kétnyelvű táblát, amelyet hétfőn helyeztek fel a korábban megrongált helyére. A három 

elkövetőt az egyik rendőrrel való rövid fizikai összecsapás után őrizetbe vették. Domagoj 

Džigumović, a vukovári-szerémségi megyei rendőrség szóvivője a Hina ügynökségnek 

megerősítette, hogy két 40 éves és egy 63 éves polgár előbb összetörte a kétnyelvű – horvát 

és szerb – táblát, majd összecsaptak egy rendőrrel, aki nem hivatalos értesülések szerint 

könnyebb sérüléseket szenvedett. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=92002
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/23202-hatekonyabb-kisebbsegi-jogervenyesitest-var-a-kmksz
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/23211-felavattak-csaky-krisztina-mellszobrat-az-ungvari-varban
http://pannonrtv.com/web/?p=91994
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Nálunk keres bűnbakot az osztrák sajtó 
2013. november 13. – Kottász Zoltán – Magyar Nemzet 

Szalay-Bobrovniczky Vince bécsi magyar nagykövet szerint az osztrák sajtó jelenleg az 

ottani választások után és a kormányalakítás közepette kevesebbet foglalkozik hazánkkal 

mint korábban. Az ausztriai magyar kisebbségek képviselői között kitört konfliktusokkal 

kapcsolatban elmondta, hogy a két szervezet közötti békéltető egyeztetés a nagykövetségen 

zajlott és addig nem állhattak fel a tárgyalóasztaltól, amíg alá nem írták a megegyezést. 
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http://mno.hu/magyar_nemzet_k_ulf/nalunk-keres-bunbakot-az-osztrak-sajto-1195042
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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